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Wśród członków zarządów firm i pracowników poszczególnych 

działów coraz większą furorę robi anegdota o tym, jak to dwóch 

prezesów rozmawia na temat szkoleń w firmie. Jeden z nich obawia 

się, że jak tylko przeszkolą załogę to ta, zdobywszy nowe kompetencje, 

poszuka sobie lepiej płatnych zajęć u innego pracodawcy. drugi na 

jego wątpliwości odpowiada:  – Pomyśl lepiej, co się stanie z naszą 

firmą, jeśli ich nie przeszkolimy, a oni zostaną z nami na dłużej...

multilearning, czyli jak 
zaprojektować przyszłość 

w swojej firmie

Na rynku szkoleniowym od lat 
funkcjonują te same modele 
prowadzenia szkoleń. Najczę-

ściej wiążą się one z dwu- lub trzydnio-
wą sesją z  ekspertami i  coachami połą-
czoną z  integracją w  jakimś zacisznym 
ośrodku. Wygląda pięknie, tylko czy na 
pewno przynosi zakładany efekt? Może-
my być pewni, że duża ilość informacji 
przekazywana nawet przez najlepszych 
specjalistów w  ciągu zaledwie kilku czy 
kilkunastu godzin, wypadnie z  głowy 

w  trakcie najbliższych tygodni. Skutek 
jest taki, że siłą rzeczy „przeszkolony” 
pracownik wraca do swoich starych na-
wyków. Dlatego kluczem do sukcesu jest 
systematyczne i  długofalowe podnosze-
nie swoich kwalifikacji, dzień po dniu. 
Podobnie jest z wyrabianiem odpowied-
nich nawyków i  zmianą dotychczaso-
wych zachowań. Jak mawiali nasi rodzice 
„małą łyżeczką bardziej się najesz, dużą 
łatwo się zadławić”.

Nic więc dziwnego, że pośród róż-

nych dostępnych na rynku propozycji co-
raz więcej zwolenników znajduje nowe, 
innowacyjne narzędzie szkoleniowe, 
będące doskonałą odpowiedzią na do-
tychczasowe bolączki szefów HR i  osób 
odpowiedzialnych w  firmach za roz-
wój kadry i  szkolenia. Narzędziem tym 
jest Multilearning, zwany też w  Stanach 
Zjednoczonych „Blended Learningiem” 
lub po prostu „B-learningiem”. Chodzi 
tu o formę uczenia się, która łączy w so-
bie zajęcia tradycyjne, czyli bezpośred-
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ni kontakt z  coachem z  aktywnościami 
prowadzonymi zdalnie przy pomocy 
komputera. W  praktyce oznacza to, że 
w porównaniu do tradycyjnego modelu, 
uczestnicy biorący udział w  kursie wy-
korzystującym Multilearning, mogą spo-
tykać się z  trenerem tylko sporadycznie 
w  celu weryfikacji wiedzy przyswajanej 
dzięki kilkudziesięciominutowym, co-
dziennym sesjom przed komputerem. 
Jednostka lekcyjna wypełniona jest nie 
tylko przekazem tekstowym, ale także 
grafikami i  krótkimi wykładami wideo. 
Interaktywność poszczególnych lekcji 
polega m.in. na rozwiązywaniu zadań 
czy odpowiadaniu na kluczowe zagad-
nienia. Dzięki temu opiekun kursu ma 
bezpośredni wgląd w  czynione przez 
szkolące się osoby postępy w przyswaja-
niu wiedzy.

Celem Multilearningu jest więc połą-
czenie dwóch aspektów uczenia się: twa-
rzą w twarz oraz wiedzy dostępnej online 
(e-learning). Czas spędzony z  nauczy-

cielem jest wykorzystywany do angażo-
wania i  motywowania kursantów i  zdo-
bywania interaktywnych doświadczeń. 
Równolegle uczestnicy mogą korzystać 
z bogatej w materiały sieci, o każdej po-
rze dnia, z  dowolnego miejsca. Daje to 
osobom szkolącym się dużą elastyczność, 
tak potrzebną w natłoku innych zajęć.

Co ciekawe w  Stanach Zjednoczo-
nych, które są prekursorem tego typu 
edukacji, Multilearning staje się stop-
niowo podstawową metodą stosowaną 
na szczeblu szkolnictwa wyższego. Sza-
cuje się, że nawet 93 proc. wykładowców 
i asystentów stosuje tę technikę naucza-
nia w  swoim instytucie. W  Polsce sku-
teczność tej metody powoli odkrywa co-
raz więcej pracodawców, tym bardziej, że 
ma to swoje uzasadnienie ekonomiczne. 
Dzięki narzędziom online i  spotkaniom 
stacjonarnym, np. raz na kwartał, koszt 
rocznego (!) szkolenia multilearningo-
wego, w  przeliczeniu na jednego pra-
cownika, nie przekracza kilkuset złotych 

miesięcznie.
W  Polsce prekursorem Multilear-

ningu jest założony przez znanego mo-
ney coacha, Fryderyka Karzełka, kato-
wicki Heksagon, który może poszczycić 
się specjalnie do tego celu zbudowaną 
platformą szkoleniową projektant-
przyszlosci.pl. W  tej chwili oferuje ona 
cykle multilearningowe takie jak m.in. 
„Cztery Pory Roku”, dedykowane sprze-
dażowcom „Sprzedaż Naturalna” czy  
menedżerom „Dojrzałe Przywództwo”, 
ale ma też w swojej ofercie rozwiązania 
dla wszystkich, którzy np. chcieliby po-
szerzyć swoją wiedzę na temat świata 
finansów, istoty pieniądza i zarządzania 
własnymi aktywami - „Money Level” 1.0 
i 2.0.

Więcej informacji nt. Multilearningu 
oraz pełną ofertę szkoleń znaleźć można 
na stronie www.projektantprzyszlosci.pl.
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